
 
 

 

 

 
EDITAL Nº 01, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 
 

RETIFICAÇÃO Nº 01 
 

 
 

ITEM 1 
 
EXCLUA-SE: 

1.5 O servidor poderá, no interesse da Administração, ter exercício multicampi (em mais de um campus), 

desde que tais campi não distem mais de 60 km, para fins de atendimento de necessidade e planejamento 

institucional e complementação de carga horária de trabalho, prioritariamente a de ensino. 
 
ONDE SE LÊ: 

1.6 As etapas do concurso serão realizadas em Brasília, em local a ser divulgado pelo IFB no endereço 

eletrônico concurso.ifb.edu.br. 

1.7 O concurso público contará com uma central de atendimento eletrônico, desde a publicação do Edital 

até a homologação do resultado final do concurso, pelo e-mail concursodocente2016@ifb.edu.br. 

1.8 Não será enviada à residência do candidato comunicação individualizada. O candidato deverá obter as 

informações necessárias sobre o Concurso Público no endereço eletrônico concurso.ifb.edu.br. 
 
LEIA-SE: 

1.5 As etapas do concurso serão realizadas em Brasília, em local a ser divulgado pelo IFB no endereço 

eletrônico concurso.ifb.edu.br. 

1.6 O concurso público contará com uma central de atendimento eletrônico, desde a publicação do Edital 

até a homologação do resultado final do concurso, pelo e-mail concursodocente2016@ifb.edu.br. 

1.7 Não será enviada à residência do candidato comunicação individualizada. O candidato deverá obter as 

informações necessárias sobre o Concurso Público no endereço eletrônico concurso.ifb.edu.br. 
 

 
ITEM 2.1 

 

ONDE SE LÊ: 

ÍNDICE DE 

INSCRIÇÃO 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
Nº DE 

VAGAS 
TITULAÇÃO EXIGIDA 

101 Alimentos 01 

Diploma de curso superior em nível de 

graduação, devidamente registrado, de Bacharel 

em Engenharia de Alimentos ou Tecnólogo em 

Alimentos, expedido por entidade de ensino 

reconhecida pelo MEC. 

112 Engenharia Elétrica 02 

Diploma de curso superior em nível de 

graduação, devidamente registrado, de bacharel 

em Engenharia Elétrica ou Engenharia 

Eletrônica ou Engenharia de Redes de 

Comunicação ou Tecnólogo em Eletrônica 

Industrial ou Tecnólogo em Eletrotécnica 

Ministério da Educação 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 

http://concurso.ifb.edu.br/
http://concurso.ifb.edu.br/
http://concurso.ifb.edu.br/
http://concurso.ifb.edu.br/


Industrial, expedido por entidade de ensino 

reconhecida pelo MEC e Registro no respectivo 

Conselho de Classe.  

113 Espanhol 02 

Diploma de curso superior em nível de 

graduação, devidamente registrado, de 

Licenciatura em Letras - Espanhol, expedido 

por entidade de ensino reconhecida pelo MEC. 

114 Eventos (*) 05 

Diploma de curso superior em nível de 

graduação, devidamente registrado, de Bacharel 

em Turismo, ou Hotelaria, ou Relações 

Públicas, expedido por entidade de ensino 

reconhecida pelo MEC.  

118 Gestão (*) 11 

Diploma de curso superior em nível de 

graduação, devidamente registrado, de Bacharel 

em Administração ou Administração Pública ou 

Tecnólogo em Gestão Pública, expedido por 

entidade de ensino reconhecida pelo MEC. 

121 Informática (*) 06 

Diploma de curso superior em nível de 

graduação, devidamente registrado, de Bacharel 

em Ciências da Computação ou Sistemas de 

Informação, expedido por entidade de ensino 

reconhecida pelo MEC.  

122 
Informática/ 

Desenvolvimento de 

Sistemas 
01 

Diploma de curso superior em nível de 

graduação, devidamente registrado, de Bacharel 

em Ciências da Computação ou Sistemas de 

Informação ou Tecnólogo em Análise de 

Sistemas ou em Análise em Desenvolvimento 

de Sistemas,  expedido por entidade de ensino 

reconhecida pelo MEC.  

123 Informática/Redes 01 

Diploma de curso superior em nível de 

graduação, devidamente registrado, de Bacharel 

em Ciências da Computação ou Sistemas de 

Informação ou Tecnólogo em Redes de 

Computadores ou de Gestão da Tecnologia da 

Informação, expedido por entidade de ensino 

reconhecida pelo MEC. 

124 Libras 04 

Diploma de curso superior em nível de 

graduação, devidamente registrado, de 

Licenciatura em Letras - Libras, expedido por 

entidade de ensino reconhecida pelo MEC. 

129 Mecatrônica 02 

Diploma de curso superior em nível de 

graduação, devidamente registrado, de bacharel 

em engenharia eletrônica ou mecatrônica ou 

tecnólogo em eletrônica industrial ou tecnólogo 

em mecatrônica industrial, expedido por 

entidade de ensino reconhecida pelo MEC e 

Registro no respectivo Conselho de Classe. 

 
LEIA-SE: 

ÍNDICE DE 

INSCRIÇÃO 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
Nº DE 

VAGAS 
TITULAÇÃO EXIGIDA 

101 Alimentos 01 

Diploma de curso superior em nível de 

graduação, devidamente registrado, de Bacharel 

em Engenharia de Alimentos ou Ciência de 

Alimentos, ou Tecnólogo em Alimentos, 

expedido por entidade de ensino reconhecida 

pelo MEC. 

112 Engenharia Elétrica 03 Diploma de curso superior em nível de 



graduação, devidamente registrado, de bacharel 

em Engenharia Elétrica ou Engenharia 

Eletrônica ou Engenharia de Redes de 

Comunicação ou Tecnólogo em Eletrônica 

Industrial ou Tecnólogo em Eletrotécnica 

Industrial, expedido por entidade de ensino 

reconhecida pelo MEC e Registro no respectivo 

Conselho de Classe.  

113 Espanhol 01 

Diploma de curso superior em nível de 

graduação, devidamente registrado, de 

Licenciatura em Letras - Espanhol, expedido 

por entidade de ensino reconhecida pelo MEC. 

114 Eventos (*) 05 

Diploma de curso superior em nível de 

graduação, devidamente registrado, de Bacharel 

em Turismo ou Hotelaria ou Jornalismo ou 

Publicidade e Propaganda ou Relações Públicas 

ou Comunicação Organizacional, expedido por 

entidade de ensino reconhecida pelo MEC.  

118 Gestão (*) 11 

Diploma de curso superior em nível de 

graduação, devidamente registrado, de Bacharel 

em Administração ou Administração Pública ou 

Economia ou Tecnólogo em Gestão Pública, 

expedido por entidade de ensino reconhecida 

pelo MEC. 

121 Informática (*) 06 

Diploma de curso superior em nível de 

graduação, devidamente registrado, de 

Licenciatura na área de Informática, ou 

Engenharias na área de Informática, ou 

Bacharelado na área de Informática, ou cursos 

superiores de Tecnologia do Eixo de 

Informação e Comunicação do MEC, expedido 

por entidade de ensino reconhecida pelo MEC.  

122 
Informática/ 

Desenvolvimento de 

Sistemas 
01 

Diploma de curso superior em nível de 

graduação, devidamente registrado, de 

Licenciatura na área de Informática, ou 

Engenharias na área de Informática, ou 

Bacharelado na área de Informática, ou cursos 

superiores de Tecnologia do Eixo de 

Informação e Comunicação do MEC, expedido 

por entidade de ensino reconhecida pelo MEC. 

123 Informática/Redes 01 

Diploma de curso superior em nível de 

graduação, devidamente registrado, de 

Licenciatura na área de Informática, ou 

Engenharias na área de Informática, ou 

Bacharelado na área de Informática, ou cursos 

superiores de Tecnologia do Eixo de 

Informação e Comunicação do MEC, expedido 

por entidade de ensino reconhecida pelo MEC. 

124 Libras 02 

Diploma de curso superior em nível de 

graduação, devidamente registrado, de 

Licenciatura em Letras - Libras, expedido por 

entidade de ensino reconhecida pelo MEC. 

129 Mecatrônica 02 

Diploma de curso superior em nível de 

graduação, devidamente registrado, de bacharel 

em engenharia eletrônica ou mecatrônica ou 

engenharia de controle e automação ou 

tecnólogo em eletrônica industrial ou tecnólogo 

em mecatrônica industrial ou tecnólogo em 

eletromecânica, expedido por entidade de 



ensino reconhecida pelo MEC e Registro no 

respectivo Conselho de Classe. 

 
INCLUA-SE: 

ÍNDICE DE 

INSCRIÇÃO 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
Nº DE 

VAGAS 
TITULAÇÃO EXIGIDA 

136 
Zootecnia/Produção 

Animal 
01 

Diploma de curso superior em nível de graduação, 

devidamente registrado, de Bacharel em Medicina 

Veterinária ou Zootecnia com pós-graduação na 

área de concentração ou afim, em todos os casos.  

137 Agroecologia  01 

Diploma de curso superior em nível de graduação, 

devidamente registrado, de Licenciatura plena em 

ciências agrícolas ou agrárias ou agropecuária;  ou 

Tecnólogo em Agricultura ou agropecuária ou 

agroecologia; ou Bacharel em Agronomia com pós-

graduação na área de concentração ou afim, em 

todos os casos. 

138 

Direção de Arte, 

Estética e 

Linguagem. 

01 

Diploma de curso superior em nível de graduação, 

devidamente registrado, de Bacharel em Cinema ou 

Audiovisual ou Imagem e Som, expedido por 

entidade de ensino reconhecida pelo MEC. 

139 Audiovisual 02 

Diploma de curso superior em nível de graduação, 

devidamente registrado, de Tecnólogo em Produção 

de Áudio e Vídeo ou Bacharel em Audiovisual, ou 

Bacharel em Comunicação Social com habilitação 

em Jornalismo ou Publicidade e Propaganda, 

expedido por entidade de ensino reconhecida pelo 

MEC. 

 

EXCLUA-SE: 

ÍNDICE DE 

INSCRIÇÃO 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
Nº DE 

VAGAS 
TITULAÇÃO EXIGIDA 

106 Direito 01 

Diploma de curso superior em nível de graduação, 

devidamente registrado, de Bacharel em Direito, 

expedido por entidade de ensino reconhecida pelo 

MEC.  

 

 

 

ITEM 7 

 

ACRESCENTE-SE: 

7.1.3 for doador de sangue à instituição pública de saúde, desde que comprove ter feito, no mínimo, três 

doações no período de um ano antes das inscrições, nos termos da Lei 4.949 de 15 de outubro de 2012. 
 

 
ITEM 11 
 
ONDE SE LÊ: 

11.1.1 para fins do previsto no item 11.1, a quantidade de candidatos será: de 8 (oito), para o caso de 1 

(uma) vaga; de 12 (doze), para o caso de 2 (duas) vagas; de 17 (dezessete), para o caso de 3 (três) vagas; 

de 21 (vinte e um), para o caso de 4 (quatro) vagas e de 25 (vinte e cinco), para o caso de 5 (cinco) vagas.  
 
LEIA-SE: 

11.1.1 para fins do previsto no item 11.1, a quantidade de candidatos será: de 8 (oito), para o caso de 1 



(uma) vaga; de 12 (doze), para o caso de 2 (duas) vagas; de 16 (dezesseis), para o caso de 3 (três) vagas; 

de 20 (vinte), para o caso de 4 (quatro) vagas; de 24 (vinte e quatro), para o caso de 5 (cinco) vagas; de 28 

(vinte e oito), para o caso de 6 (seis) vagas; de 32 (trinta e dois), para o caso de 7 (sete) vagas; de 36 

(trinta e seis), para o caso de 8 (oito) vagas; de 40 (quarenta), para o caso de 9 (nove) vagas; de 44 

(quarenta e quatro), para o caso de 10 (dez) vagas e de 48 (quarenta e oito), para o caso de 11 (onze) 

vagas.  
 

 
ITEM 14 
 
ONDE SE LÊ:  

14.2 Será considerado aprovado o candidato que apresentar desempenho igual ou superior a 60 (sessenta) 

pontos, sendo respeitado o limite máximo aprovados estabelecido no Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 

2009. 
14.2.1 Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados, ainda que tenham atingido nota 

mínima, estarão automaticamente eliminados do certame. 
 
LEIA-SE: 

14.2 Será considerado aprovado o candidato que for classificado dentro dos limites máximos 

estabelecidos no Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009. 
14.2.1 Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados estarão automaticamente 

eliminados do certame. 
 

 
ANEXO I 
 
ONDE SE LÊ: 

ETAPA / ATIVIDADE DATA DE REALIZAÇÃO LOCAL 

Publicação de conteúdo programático 

e sugestão de bibliografia 
26/09/2016 concurso.ifb.edu.br 

Divulgação dos critérios para 

verificação da veracidade da 

autodeclaração de candidatos pretos 

ou pardos e de formulário próprio 

26/09/2016 concurso.ifb.edu.br 

Período de inscrições 26/09/2016 a 10/10/2016 concurso.ifb.edu.br 
Solicitação de isenção da taxa de 

inscrição 
26/09/2016 a 28/09/2016 concurso.ifb.edu.br 

Resultado da solicitação de isenção 

da taxa de inscrição 
04/10/2016 concurso.ifb.edu.br 

Recurso da solicitação de isenção da 

taxa de inscrição 
05/10/2016 concurso.ifb.edu.br 

Resultado do recurso da solicitação 

de isenção da taxa de inscrição 
10/10/2016 concurso.ifb.edu.br 

Homologação da solicitação de 

isenção da taxa de inscrição 
10/10/2016 concurso.ifb.edu.br 

Resultado da verificação prévia de 

laudo de pessoa com deficiência 
13/10/2016 concurso.ifb.edu.br 

Recurso do resultado da verificação 

prévia de laudo de pessoa com 

deficiência 
14/10/2016 concurso.ifb.edu.br 

Resultado do recurso da verificação 

prévia de laudo de pessoa com 

deficiência 
18/10/2016 concurso.ifb.edu.br 

Homologação da verificação prévia 

de laudo de pessoa com deficiência 
18/10/2016 concurso.ifb.edu.br 

Data limite para pagamento de taxa 

de inscrição 
20/10/2016 Qualquer agência bancária 



Divulgação das inscrições deferidas 26/10/2016 concurso.ifb.edu.br 
Recurso das inscrições indeferidas 27/10/2016 concurso.ifb.edu.br 
Resultado do recurso das inscrições 

indeferidas 
01/11/2016 concurso.ifb.edu.br 

Homologação das inscrições 

deferidas 
01/11/2016 concurso.ifb.edu.br 

Divulgação de informações e locais 

para a realização da prova de 

Conhecimentos Específicos 
14/11/2016 concurso.ifb.edu.br 

Prova de Conhecimentos Específicos 20/11/2016 Campi do IFB 
Divulgação de gabarito/espelho das 

provas 
21/11/2016 concurso.ifb.edu.br 

Resultado da prova de 

Conhecimentos Específicos 
30/11/2016 concurso.ifb.edu.br 

Recurso do resultado da prova de 

Conhecimentos Específicos 
01/12/2016 concurso.ifb.edu.br 

Resultado do recurso da prova de 

Conhecimentos Específicos 
16/12/2016 concurso.ifb.edu.br 

Divulgação de gabarito/espelho de 

prova após recurso 
16/12/2016 concurso.ifb.edu.br 

Divulgação de informações sobre a 

Avaliação de Títulos e Experiência 

Profissional 
20/12/2016 concurso.ifb.edu.br 

Inserção de títulos e documentos pelo 

candidato no sistema de inscrição e 

acompanhamento para fins de 

Avaliação de Títulos e Experiência 

Profissional 

20/12/2016 a 13/01/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado Final da Prova de 

Conhecimentos Específicos 
23/12/2016 concurso.ifb.edu.br 

Divulgação de informações e locais 

para a realização do sorteio de ponto 

e da prova de Desempenho Didático 
16/01/2017 concurso.ifb.edu.br 

Convocação para verificação da 

veracidade da autodeclaração de 

candidatos pretos ou pardos 
27/01/2017 concurso.ifb.edu.br 

Sorteio e divulgação dos pontos 06/02/2017 a 18/02/2017 Campus do IFB 
Prova de Desempenho Didático 07/02/2017 a 19/02/2017 Campi do IFB 
Apresentação dos títulos e 

documentos para fins de conferência 

e autenticação 
07/02/2017 a 19/02/2017 Campi do IFB 

Período de verificação da veracidade 

da autodeclaração de candidatos 

pretos ou pardos 
07/02/2017 a 19/02/2017 Campi do IFB 

Resultado da prova de Desempenho 

Didático 
22/02/2017 concurso.ifb.edu.br 

Recurso da prova de Desempenho 

Didático 
23/02/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado do recurso da prova de 

Desempenho Didático 
10/03/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado Final da Prova de 

Desempenho Didático 
14/03/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado da verificação da 

veracidade da autodeclaração de 

candidatos pretos ou pardos 
16/03/2017 concurso.ifb.edu.br 

Recurso da verificação da veracidade 

da autodeclaração de pretos ou pardos 
17/03/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado da Avaliação de Títulos e 

Experiência Profissional 
23/03/2017 concurso.ifb.edu.br 

Recurso da Avaliação de Títulos e 24/03/2017 concurso.ifb.edu.br 



Experiência Profissional 
Resultado do Recurso da verificação 

da veracidade da autodeclaração de 

candidatos pretos ou pardos 
24/03/2017 concurso.ifb.edu.br 

Homologação da autodeclaração de 

candidatos pretos ou pardos 
27/03/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado do recurso da Avaliação de 

Títulos e Experiência Profissional 
03/04/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado Final da Avaliação de 

Títulos e Experiência Profissional 
04/04/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado Final do Concurso 11/04/2017 concurso.ifb.edu.br 
Recurso contra o resultado final do 

concurso 
12/04/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado do recurso contra o 

resultado final do concurso 
18/04/2017 concurso.ifb.edu.br 

Homologação do Resultado Final 20/04/2017 concurso.ifb.edu.br 

 

LEIA-SE: 

ETAPA / ATIVIDADE DATA DE REALIZAÇÃO LOCAL 

Publicação de conteúdo 

programático e sugestão de 

bibliografia 

10/10/2016 concurso.ifb.edu.br 

Divulgação dos critérios para 

verificação da veracidade da 

autodeclaração de candidatos 

pretos ou pardos 

10/10/2016 concurso.ifb.edu.br 

Período de inscrições 10/10/2016 a 30/10/2016 concurso.ifb.edu.br 

Solicitação de isenção da taxa de 

inscrição 
10/10/2016 a 14/10/2016 concurso.ifb.edu.br 

Resultado da solicitação de 

isenção da taxa de inscrição 
20/10/2016 concurso.ifb.edu.br 

Recurso da solicitação de isenção 

da taxa de inscrição 
21/10/2016 concurso.ifb.edu.br 

Resultado do recurso da 

solicitação de isenção da taxa de 

inscrição 

26/10/2016 concurso.ifb.edu.br 

Homologação da solicitação de 

isenção da taxa de inscrição 
26/10/2016 concurso.ifb.edu.br 

Resultado da verificação prévia de 

laudo de pessoa com deficiência 
08/11/2016 concurso.ifb.edu.br 

Recurso do resultado da 

verificação prévia de laudo de 

pessoa com deficiência 

9/11/2016 concurso.ifb.edu.br 

Resultado do recurso da 

verificação prévia de laudo de 

pessoa com deficiência 

17/11/2016 concurso.ifb.edu.br 

Homologação da verificação 

prévia de laudo de pessoa com 

deficiência 

17/11/2016 concurso.ifb.edu.br 

Data limite para pagamento de 

taxa de inscrição 
21/11/2016 Qualquer agência bancária 

Divulgação das inscrições 

deferidas 
25/11/2016 concurso.ifb.edu.br 

Recurso das inscrições indeferidas 28/11/2016 concurso.ifb.edu.br 



Resultado do recurso das 

inscrições indeferidas 
05/12/2016 concurso.ifb.edu.br 

Homologação das inscrições 

deferidas 
05/12/2016 concurso.ifb.edu.br 

Divulgação de informações e 

locais para a realização da prova 

de Conhecimentos Específicos 

15/12/2016 concurso.ifb.edu.br 

Prova de Conhecimentos 

Específicos 
22/01/2017 Campi do IFB 

Divulgação de gabarito/espelho 

das provas 
23/01/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado da prova de 

Conhecimentos Específicos 
01/02/2017 concurso.ifb.edu.br 

Recurso do resultado da prova de 

Conhecimentos Específicos 
02/02/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado do recurso da prova de 

Conhecimentos Específicos 
17/02/2017 concurso.ifb.edu.br 

Divulgação de gabarito/espelho de 

prova após recurso 
20/02/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado Final da Prova de 

Conhecimentos Específicos 
24/02/2017 concurso.ifb.edu.br 

Divulgação de informações sobre 

a Avaliação de Títulos e 

Experiência Profissional 

07/03/2017 concurso.ifb.edu.br 

Inserção de títulos e documentos 

pelo candidato no sistema de 

inscrição e acompanhamento para 

fins de Avaliação de Títulos e 

Experiência Profissional 

08/03/2017 a 17/03/2017 concurso.ifb.edu.br 

Divulgação de informações e 

locais para a realização do sorteio 

de ponto e da prova de 

Desempenho Didático 

17/03/2017 concurso.ifb.edu.br 

Convocação para verificação da 

veracidade da autodeclaração de 

candidatos pretos ou pardos 

17/03/2017 concurso.ifb.edu.br 

Sorteio e divulgação dos pontos 27/03/2017 a 08/04/2017 Campus do IFB 

Prova de Desempenho Didático 28/03/2017 a 09/04/2017 Campi do IFB 

Apresentação dos títulos e 

documentos para fins de 

conferência e autenticação 

28/03/2017 a 09/04/2017 Campi do IFB 

Período de verificação da 

veracidade da autodeclaração de 

candidatos pretos ou pardos 

28/03/2017 a 09/04/2017 Campi do IFB 

Resultado da prova de 

Desempenho Didático 
12/04/2017 concurso.ifb.edu.br 

Recurso da prova de Desempenho 

Didático 
13/04/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado do recurso da prova de 

Desempenho Didático 
26/04/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado Final da Prova de 

Desempenho Didático 
27/04/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado da verificação da 

veracidade da autodeclaração de 

candidatos pretos ou pardos 

27/04/2017 concurso.ifb.edu.br 

Recurso da verificação da 28/04/2017 concurso.ifb.edu.br 



veracidade da autodeclaração de 

pretos ou pardos 

Resultado do Recurso da 

verificação da veracidade da 

autodeclaração de candidatos 

pretos ou pardos 

05/05/2017 concurso.ifb.edu.br 

Homologação da autodeclaração 

de candidatos pretos ou pardos 
08/05/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado da Avaliação de Títulos 

e Experiência Profissional 
11/05/2017 concurso.ifb.edu.br 

Recurso da Avaliação de Títulos e 

Experiência Profissional 
12/05/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado do recurso da Avaliação 

de Títulos e Experiência 

Profissional 

24/05/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado Final da Avaliação de 

Títulos e Experiência Profissional 
25/05/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado Final do Concurso 30/05/2017 concurso.ifb.edu.br 

Recurso contra o resultado final 

do concurso 
31/05/2017 concurso.ifb.edu.br 

Resultado do recurso contra o 

resultado final do concurso 
08/06/2017 concurso.ifb.edu.br 

Homologação do Resultado Final 09/06/2017 concurso.ifb.edu.br 

 


